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1. Verwelkoming en mededelingen
Welkom allemaal! Dankjewel om zo talrijk aanwezig te zijn.
Sharon: Kunnen we eerst puntje bestuur behandelen? Dat is toch het
belangrijkste?
Tim: Er zijn niet genoeg kandidaten, misschien eerst statuten bekijken?
Goedkeuren vorig verslag: geen opmerkingen -> GOEDGEKEURD

2. Briefwisseling
- Mail van mevrouw: organisatie LOGO -> Jeugd ondersteunen met
materiaal, ze wil dat komen voorstellen op de jeugdraad.
- Paolo Meyvis -> zie mail Tim -> Het kan interessant zijn voor hem -> OK
- Uitreiking sporttrofeeën vandaag
- Artikel Jong VLD (zie pers)
- Flyers van cultuur -> ontbreken van logo van de jeugdraad
- Han Solo op 24/04 -> flyers uitdelen
3. Lopende Zaken:
a) Jeugdhuis
Er is een bezoek geweest, iedereen heeft het met eigen ogen kunnen zien.
Werkgroep is samengekomen voor het bezoek en ze hebben de plannen
bekeken. Er zijn nog geen vorderingen.
Daphné wil graag het advies tegen september.
Tim kan steeds aan de sleutel geraken, als er mensen zijn die er niet bij
konden zijn, dan kunnen we nog eens een moment afspreken misschien.
b) Statuten
Statuten zijn niet door de gemeenteraad, waarom?
-> Onnodig om 2 maal de statuten op de gemeenteraad te brengen.
Mail gestuurd met werkdocument van Yves of werkdocument van de
werkgroep.
Versie Yves
-> Yves: chaos in de huidige statuten, ik heb nieuw document gemaakt met
het document van de werkgroep, zodat het een minder grote chaos is.
-> Opmerkingen Jeroen: punt 16-20 verwaarloosd (uit de statuten van 2012),
er staat niks op over volmachten. Opnemen van het punt: De voorzitter kan
ten alle tijde aan een expert spreekrecht geven.
-> Yves: Werking blijft hetzelfde, maar er zijn gewoon aanpassingen aan
gedaan, stemgerechtigden zijn er ook in opgenomen. Volmachten ben ik
vergeten. Punt over spreekrecht zal ik toevoegen!
-> Isabel: Volmacht van de jeugdconsulent? Jeugdconsulent kan wel
voorzitten, maar mag niet de agenda opstellen, dus vanuit de raadsleden
moeten punten op de agenda gezet worden. -> Niels: Is er daar decretaal
niks rond vastgelegd? -> Isabel weet het niet helemaal, maar kijkt het nog
eens na.
Met welk werkdocument gaan we nu uiteindelijk verder?
-> De versie van Yves (zie bemerkingen hierboven)

Aanpassingen:
Zie bijlage document Yves
- Artikel 17: Verslagen enkel naar college, niet naar gemeenteraad, ze
kunnen dit raadplegen op de site.
- Artikel 19: doorgeven bij aanvang van het werkjaar en indien er een
wijziging is bij aanvang van de AV.
- voetnoot (4) bij artikel 20: de algemene vergadering die op dat moment
doorgaat telt niet mee.
- Artikel 22 en 23: afgevaardigden weg
- Artikel 27: adviserend of informerend? -> adviserend laten
- Artikel 28 conform artikel 19
- Volmachten? -> beknopte werking? (Yves) -> Volmacht is onnodig volgens
verschillende mensen -> misschien schriftelijke indiening van je stem bij de
jeugddienst? -> Wat met mensen die een heel jaar aanwezig zijn en bij een
bepaalde verkiezing niet? (onafhankelijken?) -> Stemming per brief? ->
Discussie over volmacht -> indicatieve stemming: 8 voor, 3 tegen, rest
onthouding -> stemgerechtigden: 5 VOOR -> volmacht in statuten!
schriftelijk naar de jeugddienst (26 bis) -> Stemmen voor
aangekondigde stemmingen via volmacht schriftelijk in te dienen bij de
jeugddienst.
- Artikel 24: geen lid van bestuur of leiding van vereniging
- Artikel 28 quater: de stemgerechtigde leden
- Artikel 28 quinquies: bij voorkeur verkozen,…
- Artikel 30: secretaris en penningmeester schrappen
- Artikel 31 schrappen!
- Artikel 37: leden van DE Algemene Vergadering
- Artikel 40: huishoudelijk reglement, afsprakennota en statuten`
- Artikel 40 bis: onthouding wordt niet meegerekend bij de positieve of
negatieve stemmen.
- indicatieve stemming: 1 onthouding en 1 tegen
- stemgerechtigden: 7 voor (geen tegen)
c) Quiz
Niet samengekomen, nieuwe doodle wordt opgemaakt.
d) Fuif
Niet opnieuw samengekomen, maar wel gesproken met Guy Tijssens van de
middenstandsraad in verband met de samenwerking. Zij geven aan dat het

het beste is om de kelderzaal van het Kolissee te gebruiken aangezien we
die gratis zouden kunnen vergelijken.
e) Fietssneukelroute
Niet samengekomen, Ian stopt als werkgroepverantwoordelijke (zie brief Ian),
iemand anders? Met twee kan die werkgroep niet getrokken worden, we
schorten deze voorlopig op.
f) Bl@n
Niet samengekomen, maar wordt deze week samengeroepen.
g) kindergemeenteraad
Advies GOEDGEKEURD
-> Zie advies
Voorzitten van de kindergemeenteraad maandag 31/03? Tim
Daphné bedankt Lien voor het gemaakte document.
4. Speelplein Soetekoeke
Speelplein Soetekoeke wordt hondenloopweide (gelezen in de pers).
- Daphné: Hoe komt die beslissing tot stand? Er is een visie rond
speelpleinen: in elke wijk een speelplein voor alle leeftijden, duur
onderhoud, grote opvolging,… De Vitamine: Aan grote woonwijk, zeer
schrijnende toestand, veel voorbereidingswerk aan, zo snel mogelijk in
orde gezet. Paar 100 meter verder speelplein de Soetekoeke: veel
klachten, veel hondenbezoekers (in de valzones hondepoep aanwezig) ->
keuzes maken: kiezen om niet te investeren in de Soetekoeke, wel in de
Vitamine. We willen de mensen sturen naar een site waar ze een
afgebakende zone hebben om daar (een gedeelte) hondenloopweide in te
richten (niet de kant van de woningen, maar de kant van het voetbalveld),
als er daarnaast nog ruimte is voor enkele speeltoestellen, dan zullen die
zeker geplaatst worden, maar het wijkspeelplein zal de Vitamine worden.
- Jan: Vitamine is zeker aan renovatie toe. Als we het goed begrepen
hebben wordt de hondenloopweide ingericht van het pad in de richting van
het voetbalplein. Ik stel voor dat er dringend duidelijkheid komt over wat er
zal gebeuren. Duidelijke communicatie is nodig vanuit het stadsbestuur.
Kinderen moeten kunnen spelen op speelpleinen, want er zijn er geen op
overschot in Blankenberge. Er zijn vanuit de buurt verschillende voorstellen
(alternatieven) voor ruimte voor de honden.
- Niels: Los van de inhoud van de actie, wil ik toch zeggen Jan, dat ik erg
ontgoocheld ben dat je een idee hebt gepikt vanuit de werkgroep
jeugdcentrum, daardoor heb je de slaagkansen van onze werkgroep niet
ten goede gaan. Jan: Ik heb het niet bewust gedaan, maar ga er wel mee
verder. Niels: Ik vraag om er wel mee te stoppen. Jan: Ik ga er mee
stoppen indien de hondenloopweide daar niet doorgaat.

- Jeroen: advies van de jeugdraad: 1. VISIETEKST ingediend: geen

-

-

speelruimte weggenomen (zie verslag WG 24/05/14). 2. Enorm veel
klachten? Enorm veel vraag om de speelruimte proper te houden. Die
logica is niet logisch. Zeggen dat we nog steeds achter onze visie staan
vanuit dat verslag van werkgroep speelpleinen.
Jan: Er moet inderdaad geïnvesteerd in de Vitamine, maar moeten de
andere speelpleinen daarom achteruit geschoven worden?
Lien: Ik heb het gevoel dat er toegegeven wordt aan degenen die hun hond
laten lopen.
Sharon: Als je nu 100 meter verder een proper speelplein hebt, dan laat je
je kind beter daar spelen en dan heb je die ruimte voor de
hondenloopweide. Nu wordt de vitamine niet gebruikt!
Jan: Kinderen die rond de Soetekoeke wonen spelen daar, rond de
vitamine spelen daar.
Jeroen: Hoe kun je nu op de jeugdraad zeggen dat je blij bent dat het
speelplein weggaat? Een adviesorgaan dat in het voordeel van de jeugd
is? Kun je hier op een eervolle manier zeggen dat dat speelplein een
hondenloopweide mag worden.
Olivier: Ik loop ook 400 m met mijn kinderen om naar een speelplein te
gaan.
Jan: Er moeten geen andere speelpleinen verdwijnen om het ene in orde
te zetten. Speelruimte op zich moet blijven.
Bo: Kan je akkoord gaan met het feit dat er een deel speelplein en een
deel hondenloopweide komt?
Jan: ze gaan dan een stuk speelruimte passeren dan om naar hun
loopweide te gaan. Er zijn ook verschillende alternatieven in plaats van het
speelplein.
Emily: speelplein moet daar blijven, maar hondenloopweide kan ook proper
zijn?
Killian: Ik vind dat de Soetekoeke moet blijven, ik heb daar zelf ook al
gezeten. Ze zouden daar beter een hondenpoepbuis zetten.
Jan: Op het speelplein mogen er geen honden. Er is een hondenpoepbuis
op de hoek van Soetestraat met Grote Edestraat.
Tim: Formuleren we al dan niet een negatief advies? Ja ->
Bo: Sowieso moet er in gezet worden dat we wel tevreden zijn met de
opwaardering van de Vitamine.
Advies wordt gemaakt en dan opnieuw gestemd op de AV (Tim en Ines)
Jeroen: Jeugdraad is VOOR de jeugd

- Als jeugdraad staan we achter het opwaarderen van de Vitamine
(voorstander er van), erkennen van het hondenprobleem, maar we maken
er geen hondenweide van. Daarnaast voorstander van alle speelruimte die
er nu is behouden, we blijven ons vorig advies steunen.
5. Afvaardigingen raden
MiNaraad:
- effectief: Emily Massez
- plaatsvervangend: Niels Callier
Sportraad:
- effectief: Emily Massez
- plaatsvervangend: Jeroen Bossier
Cultuurraad:
- effectief: Niels Callier
- plaatsvervangend: Jeroen Bossier
Beheerraad cultureel centrum:
- Jeroen Bossier
- Lien Dierickx
- Niels Callier
GECORO:
- effectief: Emily Massez (nog nooit iets van gehoord, Tim vraagt na)
- plaatsvervangend: Tim Dierickx
Lokaal overleg kinderopvang:
- effectief: Emily Massez
- plaatsvervangend: Lien Dierickx
Werkgroep speelpleinen:
- Jan de Soete
- Emily Massez
- Lien Dierickx
De Wullok AV:
- Later herbekijken?
De Wullok Raad van bestuur:
- voorzitter Jeugdraad
Seniorenraad:
- effectief: Niels Callier
- plaatsvervangend: Lien Dierickx
6. Puntjes Jeugddienst

- Buitenspeeldag woensdag 1/04 -> T-shirts zijn aangekocht
- Openstraatdag Vlaamsestraat goedgekeurd
- plaatsen speeltoestellen op strand volop bezig -> enkel speeltoestellen,
-

geen pad -> er wordt aan gewerkt
paasvakantie: speelpleinwerking en grabbelpas en SWAPwerking
Bestek van de Leutegoart is goedgekeurd op de gemeenteraad

7. Jeugdcentrum
Zie tekst Jeroen
Kan de jeugdraad zich er in vinden dat we na 10 jaar (stil zitten) naar buiten
komen?
- Jeroen: Ik ben de eerste geweest die vond dat iedereen spreekrecht had,
maar Bo ik vind gewoon dat je het woord aan iemand anders van de partij
moet geven.
- Steven: Ik heb een eigen mening, naast die van Jong VLD. Mijn mening
over dit dossier is: ik volg het gemeentebestuur wel een beetje, ze hebben
inderdaad te veel beloftes gedaan. Ik heb verschillende groeisituaties
meegemaakt van jeugdhuizen, maar je mist hier het begint. Je moet 100%
zeker zijn dat het kan slagen. Een jeugdhuis hier heeft geen geschiedenis.
Ik kan me daar in vinden, ik ben in de tijd ook gestart met een krot met
schimmel,… Er was al een jeugdhuis in Knokke, en van daaruit zijn ze
naar buiten gekomen.
- Jeroen: Wat ons beloofd is is ons nu allemaal afgenomen op een ‚smerige’
manier. Waar kan een jeugdraad voor vechten? Moeten wij nu als jeugd
stil zitten? Als de jeugdraad, die vecht voor de jeugd, nu niet naar buiten
gaat, wanneer gaan ze het dan wel doen? Dan moeten ze het nooit doen!
- Steven: utopisch idee dat alles vollebak gebruikt wordt. VB: Entrepot in
Brugge: eerste 4 jaar moeite om kalender te vullen, verlieslatend, zaal
geraakte niet vol, verenigingen wilden het vol krijgen maar het lukte niet,
succesformules daar zijn van privé firma’s,…
- Jeroen: Er is maar 1 manier om draagvlak te verbreden, en dat is naar
buiten komen. We zien noden die we vergeten: speelpleinwerking,
jeugdwerking,… In alle andere kustgemeentes hebben ze die kans
gegeven, hier niet? Er is een lijst met bandjes, geen deftige repetitieruimte
voor hen. Polyvalente zaal: meer dan alleen fuiven, vb Lanparty, geen
geschikt aanbod in Blankenberge, expositieruimte voor jonge artiesten?
Als wij het niet doen, wie gaat het dan wel doen?
- Steven: Pak eens enkel het jeugdhuis. Is er draagvlak voor die werkgroep?

- Jeroen: werkgroep jeugdcentrum is al 3 keer samengekomen met meer
-

-

-

dan 10 mensen, is dat al geen signaal? Je kan het pas bewijzen als je het
krijgt, daarvoor kun je niets bewijzen.
Niels: Er is zo een visie van ’Er is een jeugdhuis, leg je er bij neer’ We
willen ernaast zorgen dat het niet vergeten wordt dat we meer vragen ->
jeugdcentrum
Jeroen: Er is geen enkel moment geweest waarop er binnen de jeugdraad
verzet is geweest tegen het jeugdhuis, maar hier gaat het over het
centrum. De publieke opinie is teveel gefocust op het jeugdhuis en weet te
weinig over het jeugdcentrum.
Cynthia: Wat denkt de Jeugdraad hierover?
Kris: Er is een mooi voorstel, en als je het concretiseert dan denk ik dat dat
echt Ok zal zijn.
Staan de raadsleden er achter om iets te ondernemen?
- Het mag niet de bedoeling zijn dat we op onze sloffen naar buiten komen
(Jeroen)
- Zie ppt voor meer uitleg
- Jeugdraad kan er mee akkoord gaan als het constructief is
Informeren, Interpelleren en manifesteren
Iemand problemen met dit voorstel?
- Neen
Werkgroep gaat van start met de plannen.
- Weekend voor de gemeenteraad van juni -> 23/05
Iemand die nog wil aansluiten aan de werkgroep? Neen

8. Verkiezing Nieuw bestuur
-> Vraag om dit punt naar voren op de agenda te verplaatsen
Stemgerechtigden: zie lijstje Ines
Maar 1 kandidatuur… Verkiezing wordt uitgesteld naar volgende AV,
eventuele kandidaten kunnen dit melden minstens 2 weken voor die AV bij
Isabel.
9. Varia
- Kris: Ik vertegenwoordig het Jeugdrodekruis. Het jeugdrodekruis krijgt
geen subsidies, op dat gebied zijn we onafhankelijk. Zijn er nog vragen in
verband met het jeugdrodekruis? Sinds 2012, opgestart vanuit een vraag
van oa jeugdbewegingen en scholen, niet met de bedoeling om een
jeugdbeweging te zijn, maar om op een reglementaire manier attesten en
brevetten te kunnen uitreiken, om initiaties te kunnen geven,… In scholen

-

-

op aanvraag, in de eigen afdeling is het gratis en in het leslokaal. Alles
mag doorgegeven worden via mail op jeugd@rkwz.be
- We vroegen ons af of we een opleiding voor jongeren konden
organiseren (13-15-jarigen)? We hebben het in 2012 gedaan met 12
jongeren, de jaren er na niet wegens te kleine opkomst. Kunnen we eens
kijken om een ideale datum te zoeken en reclame te maken zodat er
voldoende opkomst is? -> EHBO cursus -> doortrekken naar
jeugdverenigingen? Vraag aan jeugdverenigingen? -> Ze kunnen
ingeschakeld worden als helper. -> communicatie?
- Tim vraagt na bij jeugdbewegingen -> Jeugdraad zal dat met plezier
steunen.
Killian: Op school bezoek gehad van mensen die op scholen rondgaan om
scholen in Afrika te steunen. Kunnen we als jeugdraad dat goede doel
steunen (Django Tango?)? Die mensen hebben echt hulp nodig! Zeer tof
initiatief. Moet ons niets kosten. -> Hier is er ook veel armoede, misschien
voor die zoiets doen?
Jan: Petitie kan getekend worden voor de Soetekoeke
Rian: Modeltreinexpo komend weekend in zaal Forum
Stephen: Paaseierenraap 19/04 Jong Open VLD -> De Perse

Volgende AV op 22/05/2014

